From: UNCJR Office [mailto:office@uncjr.ro]
Sent: Wednesday, December 4, 2019 9:28 PM
To: rusungl@yahoo.com; georgesinca@cjalba.ro; consiliu@cjarad.ro; daniel.jurj@cjarad.ro;
gazania46@yahoo.com; trasca_veronica@yahoo.com; robert_ciortan@yahoo.com;
directiajuridica@gmail.com; gratiela.nemes@portalbn.ro; dumitrelpriceputu@yahoo.com;
teomarian_64@yahoo.com; danii507@outlook.com; cjgiurgiu@gmail.com; madalinaa_22@yahoo.com;
cjcs@cjcs.ro; presedinte@csjbacau.ro; consiliu@cjbraila.ro; dutu_mioara@yahoo.com;
claudiu.salanta@cjcluj.ro; violeta.puscasu@gmail.com; office@kvmt.ro; n.mardale@yahoo.com;
cjh@cjhunedoara.ro; cjmures@cjmures.ro; lavinia@cjsm.ro; carina.sinca@cjtimis.ro;
consiliu@cjvalcea.ro; alin_petreus_v@yahoo.com; mboaca@cjc.ro; evornicu@cjc.ro;
elenav_1@yahoo.com; creangaotilia@kvmt.ro; barcsaarpad@kvmt.ro; avmariaalin@yahoo.com;
adriana_cr6@yahoo.com; dirjuridic@cjgalati.ro; cioacadana@yahoo.com;
patrudanielaionela@yahoo.ro; alina.daianu@cjgorj.ro; daniela.andrei@cjgorj.ro;
relatiiexterne@judetulharghita.ro; info@borbolycsaba.ro; info@judetulharghita.ro;
hentiu2005@yahoo.com; rai_prf@yahoo.com; iuliangrigorindogaru@yahoo.com;
gabriela.alungulesei@icc.ro; monicatrandafir@gmail.com; ioan.dragos@maramures.ro;
mona.ardelean@maramures.ro; elena_piroi@yahoo.co.uk; dora72sev@yahoo.com;
erika.lefter@cjmures.ro; aiosif@cjph.ro; juridic@cjsj.ro; puiuhorea@cjsm.ro; pataki@cjsm.ro;
claudia.iordanescu@cjsibiu.ro; lacramioara.miron@cjsuceava.ro; florentina.maierean@cjsuceava.ro;
yulia_ionescu@yahoo.com; gabriela.iris.tr@gmail.com; calin.dobra@cjtimis.ro; dkmt@cjtimis.ro;
andrei.lucaci@cjtimis.ro; daniela.stefan@cjtulcea.ro; aise.mierla@cjtulcea.ro; juridic@cjvalcea.ro;
consiliuljudeteanvalcea@gmail.com; ioni20002000@yahoo.com; popica.eduard@yahoo.com;
contact@cjvrancea.ro
Subject: lansarea editiei 2021 - competitia "Regiunea Europeana Întreprinzatoare" (REI), Comitetul
Regiunilor

Stimate domnule presedinte,
Comitetul Regiunilor a lansat cererea pentru aplicatii pentru cea de-a 11-a editie a
competitiei „Regiunea Europeana Întreprinzatoare” (REI) 2021. Premiul REI este accesibil
tuturor regiunilor si oraselor europene care sunt gata sa puna în aplicare o strategie
ambitioasa pentru a-si sprijini IMM-urile si antreprenorii.
Tema principală a campaniei REI 2021 este „Antreprenoriatul pentru un viitor verde și
durabil”. Regiunile si orasele gata sa puna în aplicare o strategie antreprenoriala orientata
spre viitor sunt invitate sa aplice până-a la 31 martie 2020, prin e-mail, la adresa: eercdr@cor.europa.eu .
Ce este REI?
• o marca de recunoastere/eticheta acordata anual de Comitetul European al Regiunilor,
pentru maximum 3 municipalitati, orase, provincii sau regiuni cu strategii orientate spre
viitor pentru a sprijini IMM-urile, start-up-urile si companiile la scara mare;
• o retea de teritorii-pionier în crestere, care consolideaza în mod activ ecosistemele lor
antreprenoriale, schimba bune practici si colaboreaza pentru proiecte europene.
Ce este nou în REI 2021?
• Apelul de candidatura 2021 este pentru prima oara însotit de o tema principala, selectata
pe baza legaturii sale cu agenda politica a UE si a relevantei sale la nivel regional si local;
• Juriul poate acorda o marca de recunoastere tematica legata de tema principala, pe lânga
cele clasice (3/an).
Cine este eligibil?

Initiativa este deschisa tuturor regiunilor, oraselor, municipalitatilor, euroregiunilor si GECT
care au o viziune antreprenoriala ambitioasa pentru a revigora economia lor si un plan de
masuri credibil si sustinut politic pentru transformarea acestei viziuni în realitate.

De ce ar trebui sa aplicati?
REI ofera recunoasterea si vizibilitatea strategiei locale antreprenoriale si a proiectelor
concrete încurajate sau dezvoltate de administratia respectiva. REI ajuta partile interesate ale
ecosistemului antreprenorial sa se implice proactiv si sa stimuleze maturizarea ecosistemului.
Aceasta initiativa ofera, de asemenea, acces la o retea de potentiali parteneri pentru initiativele
de cooperare.

Context si obiective:
Titlul de Regiune Europeana Întreprinzatoare a fost creat de Comitetul Regiunilor, în
parteneriat cu Comisia Europeana, în anul 2011, initiativa beneficiind de sprijinul
Parlamentului European, al Comitetului Economic si Social European (CESE) si al mai
multor parti interesate de la nivelul UE, cum ar fi Uniunea Europeana a Artizanatului si a
Întreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME), Asociatia Camerelor de Comert si Industrie din
UE (Eurochambres) si Europa Economiei Sociale (Social Economy Europe).
Obiectivele urmarite vizeaza:



contributia la punerea în aplicare în parteneriat a Small Business Act (SBA);
demonstrarea utilizarii optime a fondurilor UE si a altor fonduri publice care tintesc
dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectiva.

Pâna în prezent, 30 de teritorii europene din Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Slovacia, Spania si Suedia au primit
aceasta distinctie, la editia 2020 fiind premiate orașul Gdansk asociat cu voievodatul
Pomerania (Polonia), regiunea economică Göteborg (Suedia) și regiunea
Navarra (Spania)..

La evaluarea candidaturilor nu are importanta daca un teritoriu are competente legislative sau
nu. Pentru fiecare entitate eligibila candidata, juriul REI tine seama de bugetul, provocarile
structurale sau teritoriale specifice si punctul de pornire din punct de vedere economic. Titlul
ramâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succese, cât si celor care, desi în
prezent sunt mai ramase în urma, se angajeaza sa implementeze schimbarile necesare pentru
a-si dezvolta potentialul antreprenorial.
Detalii pe pagina de web oficiala, versiunea în româna:
https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurialregion.aspx?_cldee=bWFkYWxpbmEudHJhbmRhZmlyQHVuY2pyLm9yZw==&recipientid
=contact-cfecbb9b4ad6e51180d8005056a0542b196cb5e2a7084d9aa4ce2b9a5fa090d9&esid=1214b807-3510-ea11-8116-005056a043ea

Cu deosebita consideratie,
Director executiv al UNCJR
Dan Ocheselu
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